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12 dagen / 11 nachten
halfpension

Vertrekdata Prijs per persoon 
(op basis van 2-pers.-kamer)

30 juni 22 € 2475

15 juli 22 € 2500

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 530

Superior kamer in Bergen - Balestrand - Geiranger € 115

Opstapplaats: thuis (definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten)

Dag 1 • België - Oslo
We nemen onze vlucht vanuit België naar Oslo, waar we opgewacht worden door onze premium autocar. Kunstliefhebbers komen naar Oslo voor 
de sculpturen van beeldhouwer Gustav Vigeland in het gelijknamige park. We logeren in het ****hotel Scandic Victoria Oslo (of gelijkwaardig).

Dag 2 • Oslo
Vandaag verkennen we de stad Oslo en bezoeken er het Vikingschip- en Frammuseum. In het stadhuis kijken we naar de befaamde raadzaal. De 
hoofdstraat, de Karl Johans Gate, brengt ons naar de kathedraal.

Dag 3 • Oslo - Geilo
We rijden noordwaarts richting Hønefoss, een stadje gebouwd aan een waterval. In Nesbyen is een bezoek aan het Hallingdal Folkemuseum zeker 
de moeite waard. De staafkerk van Torpo stamt uit de 12e eeuw. Geilo is een wintersport- en zomeroord aan de rand van het grootste bergplateau 
van Europa, een indrukwekkende plek. We overnachten in het ****hotel Ustedalen Geilo (of gelijkwaardig).

Dag 4 • Geilo - Hardangervidda - Bergen
Vanuit Geilo volgen we een mooie route. Bij Fossli komen we bij de Vøringsfossen waterval en in Hardangervidda bezoeken we het Natuurcentrum, 
waar we een panoramische film bekijken. In Nordheimsund zien we de spectaculaire waterval Steindalsfoss. Aansluitend komen we in de stad 
Bergen aan waar we verblijven in het ****hotel Zander K (of gelijkwaardig).

Dag 5 • Bergen
De Hanzekade Bryggen in Bergen wordt bezet door pottenbakkers, juweliers, kunstenaars en veel winkeltjes. Ertegenover ligt de vismarkt, waar 
men alle denkbare soorten seafood kan verkrijgen. We nemen de ‘Floibaan’ die ons naar de top van de berg Floyen brengt.

Dag 6 • Bergen - Voss - Myrdal - Flåm - Nærøyfjord - Voss
Vanuit Bergen zetten we onze tocht verder naar Voss waar we de trein naar Myrdal nemen. Daar stappen we over op de beroemde Flåmspoorlijn, 
uitgeroepen tot de mooiste treinreis ter wereld! Na de middag varen we van Flåm naar Gudvangen doorheen de Nærøyfjord, een cruise door de meest 
populaire fjordgebieden in Noorwegen. Met onze autocar keren we terug naar Voss waar we inchecken in het ****Scandic Voss (of gelijkwaardig).

Dag 7 • Voss - Balestrand
’s Morgens komen we bij de Sognefjord, de langste van Noorwegen. Aan de fjord ligt Vik met een imposante staafkerk. We steken de fjord over in 
Vangsnes en varen tot Dragsvik om zo bij Balestrand te komen, waar we overnachten in het **** hotel Kviknes (of gelijkwaardig).

Dag 8 • Balestrand - Ålesund
Langs onze route zien we in de verte de Jostedalsbreen, het grootste gletsjerveld van Europa. Vanuit Stryn voert de weg door een fruitteeltgebied 
naar Hornindal. In Festøya varen we over de Storfjord naar Sunde om zo het pittoreske stadje Ålesund te bereiken. We verblijven in het ****hotel 
Scandic Parken Ålesund.

Dag 9 • Ålesund
Ålesund, verspreid over verschillende eilanden, is bekend om zijn unieke art-nouveau architectuur. Een bezoek aan het jugendstil museum is dus 
onontbeerlijk. De stad is een toeristische attractie vanwege zijn pittoreske stadscentrum en de nabijheid van grote fjorden. Het Visserijmuseum 
bevat uitgebreide informatie over de ontwikkeling van de visverwerkende industrie. 

Dag 10 • Ålesund - Geirangerfjord - Geiranger
‘s Morgens voert de chauffeur ons langs verschillende Fjorden naar Linge, waar we de Norddalsfjord kruisen. We rijden via de imposante Trollstigen 
met maar liefst elf haarspeldbochten naar een uitkijkpunt. De hiernavolgende Arendsweg biedt ons overweldigende panoramische zichten op de 
Geirangerfjord. De fjord wordt vanwege het landschap, de steile bergen en de schuimende watervallen de mooiste fjord ter wereld genoemd. 
We maken een boottocht langs de watervallen, de Zeven Zusters, de Vrijer en de Bruidssluier. Deze avond verblijven we in het ****hotel Union 
Geiranger (of gelijkwaardig).

Dag 11 • Geiranger - Dalsnibba - Ottdalen - Lom - Lillehammer
In de vroege ochtend verlaten we Geiranger en rijden naar de bergtop Dalsnibba*, alweer voor een fantastisch uitzicht. De staafkerk van Lom 
is één van de grootste en mooiste van Noorwegen. Ten slotte trekken we naar het wintersportoord Lillehammer, dat beroemd is geworden als 
gaststad voor de Olympische Winterspelen van 1994. Onze laatste avond brengen we door in het **** hotel Scandic Lillehammer (of gelijkwaardig). 
*wanneer de weersomstandigheden het toelaten

Dag 12 • Lillehammer - Oslo - België
We rijden naar de luchthaven in Oslo voor onze vlucht naar België.

Opgelet: het programma van dag 1 en dag 12 is afhankelijk van de vluchturen.

HOTELS*** & ****
ZANDER K HOTEL BERGEN ****
Ligging: in het hart van Bergen, op wandelafstand van alles wat het centrum te 
bieden heeft
Uitrusting: één van de hipste hotels in Bergen met receptie, lift, lobby, restaurant, 
bar, fitness, gratis wifi, elke kamer beschikt over tv, telefoon, eigen badkamer 
met douche, toilet en haardroger
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds 3 gangenmenu of buffet

INBEGREPEN
• Transfer van bij u thuis naar de luchthaven en terug
• Vlucht van Brussel naar Oslo en terug
• Vervoer met een *****ROYAL CLASS autocar
• Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal t.e.m. de 12e dag het ontbijt
• Uitstappen zoals beschreven in het programma
• Toegangen: Gustav Vigeland Park Oslo, Vikingmuseum, Frammuseum, 

Hallingsdal Museum Nesbyen, Staafkerk Torpo, panoramafilm 
Hardangervidda Natuurcentrum, Floibaan Bergen, Flambahn Voss-
Myrdal-Flam, boottocht Flam - Gudvangen, staafkerk Hopperstad 
Vik, visserijmuseum en Jugendstil museum Alesund, boottocht op de 
Geirangerfjord, Dalsnibba, Staafkerk Lom en Lillehammer stoeltjeslift 
skischans

• Gebruik van draadloze headset
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België

VREEMDE MUNT
• Noorse kroon 

PRAKTISCHE INFORMATIE
• Bij reservering de identiteitsgegevens van alle deelnemers doorgeven
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INDRUKWEKKENDE 
NOORSE FJORDEN
Noorwegen


